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چکیذُ
ؾيمبي پيط زض ٖطفبن اؾالمي زاضاي ربيگبٌ ييػٌاي اؾت .كتبةَبي ٖطفابوي وياع كا ي
ثيف ،ثٍ تطؾي ي تًنيف ؾيمبي پيط پطزاذتٍاواس ي اَميات ي لاعي نن ضا ثاٍ ضيقاىي
ثطقمطزٌاوس كٍ زض ايه ميبن «حسيقٍ» ؾىبئي« ،مىُق الُيط» ُٖبض« ،مخىًي» مًلًي ي
زيًان حبفّ زاضاي اَميت ذبل ي وقف ثىيبزي ثًزٌاوس .ايه ثعضگبن ثب نفطيىف ايه نحبض
ثٍ فُ َطچٍ ثيفتط اييبٔ ي احًال ٖطفبوي قبٖطان ثعضگ اظ يضاي نمًظٌَبي ٖطفابوي ي
تزطثيبت قرهي نوبن كمك قبيبوي كطزٌاوس .مقبيؿٍ ؾيمبي پيط زض اياه چُابض احاط زض
ضيقه قسن َطچٍ ثُتط ثطذي اظ ظيايبي اٖمبل ي ضفتبض پياط ي زض ناحيا اياه متاًن
ثيتأحيط ورًاَس ثًزُٖ .بض ي مًلًي قرهيت پيط ضا ثب تٗبثيط متٗسزي وٓيط قيد ،ؾابیي
ي ضوس ي ثب ثُطٌمىسي اظ وب مقسؼ اوجيابي الُاي مبوىاس ٖيؿايعٔ  ،ذًاطعٔ  ،ي ضؾاًل
اكط عل ثٍ ذًاوىسٌ ميقىبؾبوس .ايه وًقتبض زض نسز اؾت ثٍ تجييه ي تكطيا ؾايمبي
پيطان ي مكبيد زض اوسيكٍَبي نًفيبوٍ ُٖبض ي مًلًي ثپطزاظز.
کلیذٍاصگاى :ازثيبت ٖطفبوي ،قٗط نًفيبوٍ ،مخىًيُٖ ،بض ،پيطان.

* زاوكزًي زكتطي ظثبن ي ازثيبت فبضؾي ،زاوكگبٌ نظاز اؾالمي ،ياحس ذط نثبز.
Masood.sepahvandi@yahoo.com
** اؾتبزيبض گطيٌ ازثيبت فبضؾي ،زاوكگبٌ نظاز اؾالمي ،ياحس ذط نثبز.
*** زاوكيبض گطيٌ ظثبن ي ازثيبت فبضؾي ،زاوكگبٌ لطؾتبن.
وًيؿىسٌ مؿئًل :مؿًٗز ؾپًُوسي
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هقذهِ
اوسيكٍَب ي نمًظٌَبي ٖطفبوي ثرف آٖمي اظ ميطاث قٗط فبضؾي ضا ثٍ ذًز اذتهبل
زازٌ اؾت؛ «تهًف يك مكطة ذبل فکطي اؾت كٍ تقطيجبً اظ یطن زي َزطي یمطي ثاٍ
ًَض ضؾمي مُطح قس ،ي ؾبثقٍ تٗبلي نوبن ضا ميتًان ثاٍ ظمابن پيابمجط ي «اَا نا ٍ»
وؿجت زاز ربيي كٍ ٖسٌاي ثٍ يّٖ ي اوسضظعازة تٗليمي ي زؾاتٍاي ثاٍ رصثاٍ ي ٖكاق
عازة ٖبققبوٍ پطزاذتىس ي ثٗسَب ميطاث ٖٓيمي تحت ٖىًان ازثيبت ٖطفابوي اظ نوابن ثاٍ
ربي مبوس كٍ اظ ايه مكطة فکطي تغصيٍ ميومًز؛ ايلايه ناابظگط قاٗط ضا ثايه متهاًفٍ
اثًؾٗيس اثًالريط گ تٍاوس؛ اثًؾاٗيس ثاط ذاالف مربل اتَابي فقُاب ي متكاطٖبن ي حتاي
متهًفٍ ،ثط ؾط مىجط يّٖ ،اقٗبض ثؿيبضي ميذًاوس ي اظ نن تأيي ي ت ؿيط ٖطفبوي ميكطز
ثٗس اظ اثًؾٗيس ،ؾىبيي زض یطن قك  ،ثب ياضز كطزن حبل ي ًَا ي زضيومبيٍَبي ٖطفبوي ثاٍ
ؾبذتبض مؿتحک یهيسٌ ،زيپبچٍاي وً ثط ازثيبت ٖطفبوي گكًز.
ؾىبيي ٖاليٌ ثط اعليبتف كٍ ؾطقبض اظ رصثٍ ي قًض ي حبل یلىاسضي ي مالمتاي اؾات،
زض ؾبذتبض یهيسٌ ،ت ٖطفبن ضا ياضز كطز ي ثٗاس اظ ايُٖ ،ابض ويكابثًضي زض یبلات ااعل ي
مخىًي ،م بَي ٖبلي ٖطفبوي ضا مُطح كطز؛ ؾىبيي ي ُٖبض مخ زيگط قبٖطان ٖابضفَ ،ا
اعليبت پط اظ رصثٍ ي قًض زاضوس ي َ مخىًيبت تٗليمي مخ «حسيقة الحقيقة» ي «مىُاق
الُيط» .ؾپؽ ؾطنمس قبٖطان ٖبضف ،مًالوب اؾت كٍ َ زض ٖطناٍ ازة ٖبقاقبوٍ ٖطفابوي
ثيمبوىس اؾت ي َ زض ٖطنٍ ازة تٗليمي ي ٖطفبوي« .مخىاًي مٗىاًي» احاط اضظقامىسي
اؾت كٍ اظ ثُتطيه ي اىيتطيه ميطاث نًفيٍ ثٍ قمبض مينيس .ثٗس اظ مًلًي ايلايه كؿاي
كٍ رطأت كطز زض قٗط تٗليمي نًفيبوٍ ،قيًٌ «مخىًي» ضا ؾطمكق ذاًز كىاس ،پؿاطـ
ؾاالُبن يلااس اؾاات زض «يلااس وبمااٍ» ي ثٗااس اظ اي قاايد محمااًز قجؿااتطي اؾاات زض
«گلكهضاظ»عظضيه كًة. 273 :1357،
زض نحبض َمٍ ايه ثطرؿتگبن ٖطنٍ ٖطفبن ي تهًف ،مًبميه ناًفيبوٍ ثؿايبضي وٓياط
ٖكق ،ضيبيت ،قًُز ،يحست ،فىب ي ...ماًد مايظواس اماب اظ ٖىبناط ثىيابزيه زض الثاٍالي
ؾطيزٌَبي نوبن ي اظ رملٍ قيد ُٖبض ويكبثًضي ثحج «پيطان ي مكبيد» ي وقف ايط یبث
اوکبض ننَب زض زؾتگيطي مطيسان امط ؾلً ي ضَپًيبن ربزٌ پط فاطاظ ي وكايت حقيقات ي
وي ثٍ فىبء في اهلل ميثبقس؛ ايه مؿألٍ مال ؾلً ؾبلك ثًزٌ ي مساض ثحجَبي ٖطفبوي
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زض يازي َطيقت ي حقيقت ثط نن اؾتًاض اؾت .مؿألٍ فىب زض قٗط مًلاًي ثؿايبض اَميات
زاضز ي ثٍ ييًح زض ربي ربي زيًان اي زيسٌ ميقاًز .يي زض يکاي اظ اعليابت ذاًز زض
ثيبن فىبء في اهلل چىيه ميگًيس :اي تىاي كاٍ زض ٖكاق اي فابوي قاسي ،اي ضا چيطگاي ي
ثطَبوي نقکبض اؾتعقيطيزي ي َمکبضان1398 ،ـ. 399 :
ايه پػيَف زض نسز اؾت تب ثٍ قيًٌ تًني ي تحليلي ي اظ ذالل ضيـ كتبثربواٍاي ي
ثب مُبلٍٗ ي ياكبيي زیيق زيًان ُٖبض ثبظتبة ؾيمبي پيطان ي مكبيد ضا زض قٗط ايه قابٖط
ثطرؿتٍ ازة ٖطفبوي مًضز ثطضؾي ي تحلي یطاض زَس.
َسف اظ وگبضـ ايه مقبلٍ نقىبيي ذًاوىسٌ ثب مجبزي فکطي ي فطَىگي اَا تهاًف اظ
ضَگصض ثبظقىبؾي اثٗبز تمخيلي يرًز مٗىًي پيط َطيقات ي زؾاتيبثي ثاٍ ظيايابي پىُابن
اوسيكٍ ٖطفبوي ُٖبض ويكبثًضي ي تأكيس ثط رىجٍَبي ٖطفبوي اعليبت ايؾت.
پیطیٌِ بحج
ثب تًرٍ ثٍ ربيگبٌ پيطان ي مكبيد زض ازثيبت نًفيبوٍ ي ٖبضفبوٍ ي يرًز قبٖطان نبحت
وب زض ايه ثبة پػيَفَبي فطاياوي نًضت گطفتٍ اؾت وٓيط:
«.1ؾيط نفبیي زض ؾلً ٖبضفبوٍ ُٖابض» اظ ضياب حياسضي واًضي زض فهالىبمٍ ٖطفابن
اؾالمي كٍ وًيؿىسٌ مطاح ؾيط نفبیي ؾلً اظ مبزٌ ي َجيٗت تب ٖبل ضيح ي ملکاًت ضا
مًضز ثطضؾي یطاض زازٌ اؾت.
« .2ثبظقىبؾي اثٗبز قرهيت پيط َطيقت» احط فبيا ٖجابؼ ظازٌ ي مُاسي رجابضي،
فهلىبمٍ تحقيقبت تٗليمي ي اىبيي ظثبن ي ازثيبت فبضؾي كٍ وگبضوسٌ يمه ثيابن تٗطي اي
كلي اظ پيط ثٍ ثطضؾي لعي حًًض پيط ثطاي ؾبلك ،قطايٍ احطاظ مقب پيطي ،كطامت پيطان
ي مكبيد ،ثطضؾي محبؾه ي مٗبيت تجٗيت مطيس اظ مطاز زض وٓب ذبوقبَي پطزاذتٍ اؾت.
« .3پيط زض حسيقة الحقيقة ،مىُق الُيط ي مخىًي» اظ اليغٌ َابَط ،وكاطيٍ پياك واًض
ٖلً اوؿبوي .وًيؿىسٌ يمه اضائٍ كليبتي زضثبضٌ اوؿبن كبم ي زيسگبٌ ٖطفب ضارٕ ثٍ نن ثٍ
ثطقمطزن تكبثُبت ،ت بيتَب ي وٓطيبت مرتلف ؾٍ یلٍ ضفيٕ ٖطفبن اؾالمي زض اياه ثابة
پطزاذتٍ كٍ قًاَس قٗطي زض ؾٍ كتبة مصكًض اوس اؾت بزٌ وماًزٌ اؾات .اماب زض ثابة
ؾيمبي پيط زض زيًان ُٖبض ويكبثًضي ثط اؾبؼ تحقيقبت وگبضوسگبن پػيَكي وگبضـ وكسٌ اؾت.
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هفَْم ٍاصُ «پیز»
پيط زض لغت ثٍ مٗىبي«اوؿبن ؾبلرًضزٌ ،قيد ،قيرٍ ،ؾبلرًضزٌ ،كاالن ؾابل ،مؿّاه،
مٗمّط ،مكيرٍعزَبض  ،مقبث رًان ميثبقس»عزَرسا :1385 ،ياغٌ پياط ي زض اناُالح ثاٍ
مٗىبي «مطاز ،مطقس ،قيد ،زلي  ،پيكًا ،امب  ،نن كٍ ذًز ضاَىمبؾت ي مطقاس ي ضاَىماب
وساضز ،زؾتگيط ،یُت ،پيط َطيقت ،مقبث مطيس ي ؾبلك ،پيكًاي َطيقاٍ ناًفيٍ ،اماب ي
پيكًاي نًفيبن ي قيد تهًف»عَمبن اؾت.
«پيط يکي اظ ثىيبزَبي اؾتًاض زض َمٍ نييهَبي زضييكي اؾت ي ضَاطي ثاب اؾاتمساز اظ
تًانَبي قگطف ضياوي پيط اؾت كٍ گب زض ضاٌ ذسارًيي ميوُس»عكاعاظي. 184 :1388،
يي ضاَىمب ي پيكًاي ؾبلکبن َطيقت ثًزٌ ي زض اوسيكٍ ٖطفبوي ،كؿي اؾت كاٍ تطثيات ي
ضيبؾت گطيَي اظ نًفيبن ضا ثط ُٖسٌ زاضز تب نوبن ضا ثٍ ٖىاًان ؾابلکبن ضاٌ حاق ثاٍ ؾاط
مىعل مقهًز ي حقيقت اظلي يان كىس ي «ثٍ مٗىي پيكًا ي ضَجطي اؾت كٍ ؾابلك ثاي
مسز نن ثٍ حق يان وميقًز ي زض تهًف ،یُت زايطٌ امکبن ي متهسي تطثيت ي تُصيت
ؾبلك ي ايهبل اي ثٍ حق اؾت؛ زؾاتًض اي ثاي چاًن ي چاطا زض َاط ثابة مُابٔ ي متجإ
اؾت»عضربيي ثربضايي. 87 :1375،
اي «مطقااس ي یُاات اؾاات ي گاابٌ ثااٍ مٗىااي ضوااس ذطاثاابتي اؾاات ي گاابٌ ٖقاا ضا
گًيىس»عؾزبزي 216 :1373،ي گبَي ويع اظ نن ثب ٖىًان زلي ضاٌ ،مطقس ،ضَىمب ي ماطاز
يبز ميقًز؛ «كؿي كٍ مطيس ثب َمطاَي ي َسايت اي مطاح ؾلً ضا َي ميكىاس تاب ثاٍ
مقهس ي مقهًز ثطؾس»عكعاظي. 116 :1392،
اي َمچًن وجي ثٍ ضاٌ ،مُبلك ي م بؾس نن نقىبؾت ي ثيمابضي زضيواي مطياس ضا ماسايا
ميكىس ي اي ضا ثٍ ؾالمت ثٍ مقهس ميضؾبوس ي زض ؾبيٍ قايد اؾات كاٍ مطياس زؾات اظ
قيُبن ي و ؽ كٍ َط زي ممخلي اظ پليسيَب ،ظقاتيَاب ي مًاوإ ضؾايسن ثاٍ ؾطچكامٍ
حقيقت اؾت وزبت مييبثس ي زض نييىٍ پيط كٍ رلًٌ ذسا ضا ميثيىس.
پيط ،ممخلي اظ اوؿبن ضاَىمبي ظرط ككيسٌاي اؾت كٍ زض ضاٌ ضؾيسن ثٍ َسف مقسؼ
ذًيف ؾبلَبي ؾبل ثٍ نوچٍ ضا كٍ مٗكًق ؾ بضـ ومًزٌ ٖم كطزٌ ي ثٍ وتيزٍ ضؾيسٌ
اؾت حبل نمبزٌ اؾت تكىگبن زضگبٌ زيؾات ضا اظ ٖلا ذاًز ؾايطاة كىاسعٖجبؼ ظازٌ ي
رجبضي. 70 :1395،
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جایگاُ پیز در تػَف ٍ عزفاى
ربيگبٌ پيط زض تهًف ي ٖطفبن تب حسّي ياالؾت كٍ «ٖطفب پياطي ي َاسايت ٖطفابوي ضا
ويبثت وجًت زاوؿتٍ ي نن ضا پاؽ اظ وجاًت ،ثابالتطيه زضرابت تٗابلي ضيحاي مايزاوىاس»
عمسضؾي 203 :1382 ،ي گ تٍ قسٌ «الكيدُ في یًمٍِِ كبلىَّجي في أُمَّتٍِ يمساض َطيقات ثاط
پيط اؾت»عميُىي،1385،د 47-46 :1ي ثٍ مهساق ٖجابضت ظيجابي «لَاًال لماب ذلَقات
االفال » یُت ٖبل ي محًض َؿتي ثًزٌعضاظي 37 :1383،ي «ثىيبن َؿتي ثاٍ يراًز اي
ثؿتگي زاضز چًن اوؿبن كبم  ،ظثسٌ ي ذالنٍ مرلًیبت اؾت»عوؿ ي. 251 :1350،
«ؾبلك حقيقت كٍ ثٍ زوجبل الگًيي كبم ي مُٓط تب ي تمب حقيقات اؾات زض پطتاً
َسايت اي زض مؿيط َطيقت گب وُبزٌ ي ثٍ یلمطي حقيقت ضاٌ ماييبثاس نييىاٍاي حاقوماب
مبوىس مطقسي ضاظزان ي پيط كمبل يبفتٍاي ضا زض مقبث ذًيف ميوُس ي تمبمي حطكابت ي
ؾکىبت ذًيف ضا ثب اي مىُجق ميكىس ظيطا مٗتقس اؾت كٍ يرًز پيط تزلايگابٌ اؾامبء ي
ن بت حق اؾت»عحيسضي وًضي ي ؾزبزي . 39 :1393،رؿتيرًي چىايه الگاًيي زض
تبضيد ظوسگي اوؿبنَب ميتًاوس تًريٍ كىىسٌ حًًض پيبمجطان الُاي ثاٍ ٖىاًان ضاَىمبيابن
نگبٌ ي وًّاة حق ثبقس زض اوسيكٍ ٖبضفبن كٍ ملُ اظ مىبثٕ زيىاي ي نيابت يحيابوي اؾات
ضؾًالن ،اوجيب ي ايليبي حق اظ مهبزيق كبما َاسايتگطان ضاٌ حاق محؿاًة مايگطزواس
ک َلعلی ُخل ُ ٍق عظیم ٍ ﴾عیل « 4 /ومًوٍ كبم ي تماب
ذهًنبً وجي اكط عل ثٍ مهساق نيٍ ﴿إن َّ َ

ٖيبض مکبض اذالیي يارس كليٍ ن بت اوؿبوي اؾت»عضظمزًُٖ . 222 :1368،بض ويكبثًضي
اظ پيط ي متطازفبت نن زض زيًان ذًيف ثؿيبض ثُاطٌ گطفتاٍ ي ياطيضت پيطگعيىاي ي اثٗابز
فطزي ي ارتمبٖي قرهيت پيط حًًضي پطضوگ زض زيًان اي زاضز كٍ زض ايه یؿمت یهس
زاضي ايه مؿألٍ ضا زض قٗط اي مًضز كبيـ یطاض زَي .
کاربزد پیز در دیَاى عطار
زض ميبن اَ تهًف ي زض الثاٍالي اقاٗبض ٖطفابوي قابٖطان ٖابضف اظ پياط ي ضاَىمابي
َطيقت ثٍ تٗبثيط متٗسزي يبز قسٌ اظ رملٍ «یُت ،ذًط ،مطنت ،مطقس ،رب رُبن وماب،
اكؿيط آٖ  ،نفتبة ،رب ر  ،يلي ،وبيت حق ي اؾبمي زيگط كٍ َط يك گًيابي قاکًٌ ي
ٖٓمت مقب ي قًكت ايؾت»عحيسضي وًضي ي ؾزبزي . 38 :1393،زض ازثيبت ُٖبض وياع
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زض ايه ظميىٍ گبٌ اظ ياغٌ «پيط» اؾت بزٌ قسٌ ي گبٌ اوؿبن كبما زض یبلات ياغگابوي وٓياط
قيد ،ؾبیي ،ي ضوس ثٍ كبض ضفتٍ ي گبَي ويع زض لجبؼ اوجيبي الُاي وٓياط ذًاطٖ ،يؿاي ي
مهُ ي ي ...ومًز مييبثسكٍ تحلي َمٍ ايه ياغگبن زض حًنلٍ محسيز مقبلٍ وميگىزس ي
تىُب ثٍ ثطضؾي ومًوٍَبي اظ نن اكت ب ذًاَي كطز .الظ ثٍ شكط اؾت كٍ وماًز ل اّ پياط
وؿجت ثٍ كلمبت زيگط اظ ثؿبمس ثبالتطي ثطذًضزاض اؾت.
ٍاصُ پیز در دیَاى عطار
اظ مُطٌَبي كليسي ي ياغگبن پطثؿبمس زض زيًان ُٖبض ياغٌ «پيط» اؾت گبٌ زضثطزاضواسٌ
مٗىبي لغًي ؾبلرًضزٌ ي گبٌ ثٍ مٗىبي قرم ثبتزطثٍ ي كبضككاتٍ ي گابَي پياط م ُاً
ٖطفبوي زاضز ي ضاَىمبي ضاؾتيه ضَپًيبن ي ؾبلکبن َطيقت محؿًة ميگطزز:
.1پیز در هعٌای سالخَردُ
زض اثيبت ظيط اظ ؾطيزٌَبي قبٖط ياغٌ «پيط» ثٍ مٗىبي مؿّه ي ؾبلرًضزٌ ،فطتاًت ي زض
ثطاثط رًان ميثبقس:
وبلااٍ اظ پيااط ي اظ رااًان ثطذبؾاات
زيـ كبن قمٕ ويکًان ثطذبؾت
ثط زل ُٖبض ثجركابي اظ نوك
چطخ نؾتبن زضگُت قيطان ٖبل ضيثُت

عُٖبض ،اعل :31ثيت1
ضيظ رااًاويف اماات پيااط كااطز
عَمبن ،ااعل  :205ثيت15
حيطان ثمبوسٌ زض ضَات پياط ي راًان ؾاجحبوٍ
عَمبن ،یهاايسٌ :28ثيت3

.2پیز در هعٌای ضخع باتجزبِ
گبٌ مطاز اظ پيط ،فطز ثبتزطثٍ ي كبضككتٍ ي نگبٌ ثٍ امًض اؾت كٍ ُٖبض اظ اي ثٍ گطگ پيط
تٗجيط ميومبيس:
يًؾاا ي ثااط ؾااط ثاابظاض كاااازبؾت
گاااطگ پيطواااس َمااٍ پاااطزٌزضان
عَمبن ،ااااعل :30ثيت8
يب ظمبوي كٍ ثٍ تمزيس ي تًنيف مٗكًق ميپطزاظز اظ انُالح ٖق پيط ثُطٌ ميگياطز
ي چىيه ميؾطايس:
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ذٍ وً ذيعـ اظ ؾجعي رًان اؾت

كٍ ك تط ذٍ پيكف ٖق پيااط اؾت
عَمبن ،اااعل :68ثيت5

ًوَد پیز در هفَْم عزفاًی
زض الثٍالي اقٗبض زيًان ُٖبض پيط َسايتگط ؾبلکبن ربزٌ حقيقات ثاٍ زي قاک كابم ً
ال
متىبیى ومًز مييبثس كٍ ثٍ وٓط ميضؾس اظ زيثٗسي ثًزن َجيٗات اوؿابن حکبيات زاضز؛
َجيٗتي كٍ َ َبلت ثطذًضزاضي اظ لصات مبزي ي تىٗمبت زويًي ي َ ويبظمىس تىٗمابت
ٖبل حقيقت اؾت ثٍ تٗجيطي زيگط َ يؾًؾٍَابي قايُبوي ي رؿامبوي زض نن وُ تاٍ
اؾت ي َ زاساٍَبي ضيحبوي زاضز.
.1پیز خزقِ پَش هسجذ ًطیي
پيطي ثٍ ْبَط مًّرٍ زض پًقكي اظ ذطیاٍ ،مطیٗاٍ ي فًَاٍ ،اَا ٖجابزت ي ضيبيات،
نبحت تؿجيا ي ؾزبزٌ ي مقي مؿزس كٍ ؾطايىسٌ يي ضا ثب تٗبثيط یبث تأملي وٓياط پياط
كىٗبوي ثيبن ميكىس كٍ تساٖيگط قرهيت يٗقاًة كىٗابوي ثاًزٌ؛ پياط كىٗابوي زض ازة
ٖطفبوي ثٍ مٗىبي «ٖبقق قيسا ي مطقس كبم ي شات حق اؾت»عؾزبزي: 217 :1370،
تً ذًـ ثىكؿتٍ ثب گطگي ي ذًن نلًزٌ پيطاَه
ثطازض ثاطزٌ اظ تُامات ثاٍ پاياف پايط كىٗبواي
عُٖبض ،یهيسٌ :29ثيت3
پيط مىبربتي كٍ َمًاضٌ زض محطاة ذبوقبٌ ي نًمٍٗ مكغًل مىبربت ي اوزب فاطايى ي
مؿتحجبت ميثبقس:
زل اظ زي رُبن ثطكه زضزي ثجط اوسض كف
اي پيط مىبرابتي ضذتت ثٍ یلىسض كف
اي پيط مىبربتي زض ميکسٌ ضي ثىكايه

عَمبن ،اااعل :440ثيت 1
زضثبظ زي ٖبل ضا ايه ؾًز ي ظيبن تب كاااي

عَمبن ،ااااعل :807ثيت7
گبَي قبٖط ثىب ثط ایتًبي پًقف پيطان مؿزس وكيه اظ تٗابثيط «پياط مطقیإ پاًـ ي
فًٍَ پًـ» اؾت بزٌ ميكىس كٍ ايىچىيه گًقٍَبيي اظ ؤً لجبؼ ايه اوؿبنَبي ضيحبوي
ضا فطاضيي ذًاوىسٌ ميگكبيس:
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گط ين مىت ثبيس اي پيط مطیإ پاًـ

َ ا ذطیااٍ ثؿااًظاوي َ ا یجلااٍ ثگطزاوااي

ثٍ يك قطاة كٍ زض حلق پيط یً فطي ضيرات

عُٖبض ،اعل :822ثيت5
َااعاض وٗااطٌ اظ نن پيااط فًَااٍپااًـ ثااطنيضز

عَمبن ،اااعل :221ثيت7
مطیٕ «ربمٍ پبضٌ پبضٌ ي زض انُالح ربمٍ پكميه نًفيبن ضا گًيىس»عؾزبزي:1370 ،
« . 713فًٍَ ثٍ مٗىبي لىگ ،زؾتبض ،ثبالپًـ ي َيلؿبن مايثبقاس»عمٗايه ،1381،د:2
شي ياغٌ فًٍَ  .ايه زي انُالح زض قٗط ُٖبض ويكبثًضي ثب ياغٌ پيط َمىكيه قسٌاوس.
.2پیز خزاباتی
پيطي كٍ ثٍ ْبَط ذطاثبت وكيه ،مؿت ي یمبضثبظ ،اَ ٖكقجبظي ي رب ميَ ،مىكيه
ٖطثسٌككبن ،یالـ ي یلىسضان ي َ پيبلٍ زضزي وًقبن اؾت كاٍ زض قاٗط قابٖط گابٌ ثاب
انُالح «پيط ذطاثبت» اظ اي يبز قسٌ اؾت.
وٗااطٌظواابن ضیاامكىاابن زضزوااًـ
مؿت قاس تاب ثاٍ ذطاثابت زيـ
رًـ زل چًن ثٍ ؾط ذ ضؾايس

ظنتف رًـ زل نماس ثاٍ رًقاف

پيااط ذطاثاابت چااً ثاابوگ قااىيس

گ اات زضني اي پؿااط ذ ااطیٍپااًـ

عُٖبض ،اعل :447اثيبت3-1
«ذَطاثبت» رمٕ «ذطاثاٍ» ثاٍ مٗىابي قاطاة ذبواٍ ،ميربواٍ ،ميکاسٌ ي ييطاواٍ اؾات
عٖميس :1389،شي ياغٌ ذطاثبت ي زض اناُالح ٖطفابوي ٖجابضت اؾات اظ «ذاطاة قاسن
ن بت ي ٖبزات و ؿبوي ثكطي ،ي فبوي قسن يرًز»عتُبوًي،1996،د . 740 :1ذطاثبتي ثٍ
كؿي ميگًيىس كٍ «مٗبضف الُيٍ ثياذتيبض اظ اي نبزض مايقاًز»عَمابن َ .مچىايه ثاٍ
چىيه كؿي «پيط ذَطاثبت» ،ثٍ مٗىبي «مطقس ي ضاَىمبي كبم » گ تٍ ميقًز كاٍ مطياس
ضا ثٍ تط ضؾً ي ٖبزات و ؿبوي يا ميزاضز»عؾزبزي،1373،د. 469 :1
گبَي ويع زض یبلت اوؿبوي ومًز مييبثس كٍ زض مؿيط یلىسضي یاس وُابزٌ ي زض رطگاٍ
مؿتبن ي ثبزٌذًاضان حًًض زاضز:
يظ زلكااسگبن وٗااطٌ َيُاابت ثطنمااس
زي پيط مه اظ كًي ذطاثبت ثطنماس
عُٖبض ،اعل :284ثيت1
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قبٖط گطچٍ تطكيت «پيط یلىسضي»ضا ٖيىبً زض زيًان ذًيف ثٍ كبض وگطفتٍ امب اعلَبي
یلىسضي يي ثؿيبضوس ي پيط َمًاض ضذت ثطثؿتٍ ي ضاَي یلىسض ميقًز مبوىس اياه اثيابت اظ
قٗط اي:
ثااب پيااط ذااًيف ضاٌ یلىاااسض گطفتااٍاياا
مب َط چٍ نن مبؾت ظ ضٌ ثاط گطفتاٍايا
ثبض زگط پيط مب ضذات ثاٍ ذاامبض ثاااطز

عَمبن ،اعل  :598ثيت1
ذطیٍ ثط نتف ثؿًذت زؾت ثٍ ظوبض ثاطز

وٗااطٌ ضوااسان قااىيس ضاٌ یلى اسض گاااطفت

كيف مغبن تبظٌ كطز یيمت اثاااطاض ثااطز

عَمبن ،اعل :195اثيبت3-1
یلىسض زض انُالح ٖطفبوي «كؿي ضا گًيىس كٍ ذًز ضا اظ َط زي رُبن نظاز كطزٌ ثبقاس.
یلىسض زض ايه تزطيس ي ت طيس ،ثٍ كمبل ضؾيسٌ ي زض ترطيت ٖبزات ي ٖجابزات مايكًقاس»
عؾزبزي. 645 :1370 ،
ياكبيي زیيق زض زيًان ُٖبض ثيبوگط ايه اؾت كٍ قيد ويكابثًض گاطيٌ ايل اظ پياطان ضا
فقٍ اظ ثٗس ْبَط پيط زاوؿتٍ كٍ تىُب ثٍ اٖتجبض ْبَط ي پًقفقبن نًفيومبيي ميكىىاس
يلي زض حقيقت نوبن ،زيه ؾتيعان ْبَط فطيت زض پًقكي اظ ذطیٍ ي ؾزبزٌ تلقي وماًزٌ
كٍ ؾزبزٌ ي تؿجيا نوبن اثعاض ذًزومبيي ي ضيبكبضيقبن زض ميبن ذلق اؾت امب گاطيٌ زي
اؾيط لجبؼ ي پًقف ذبني وجًزٌ ي زض یبلت ذاًز حقيقايقابن وماًزاض قاسٌاوس؛گطچاٍ
پًؾتٍ ثيطيويقبن حبكي اظ ذمبضي ي ثيثىس ي ثابضي ثاًزٌ ي ضفتبضقابن مبياٍ ضؾاًايي ي
ثسوبمي وعز مطز اؾت امب زض ثبَه اوؿبنَبي ياضؾتٍاي َؿاتىس كاٍ اظ تٗلقابت مابزي ي
فؿطزگيَبي تهًف ذكك ضَيسٌ ،أوبويت ضا اظ يرًز ذًيف ظزيزٌ ي ثٍ تهًف ٖبقاقبوٍ
ضيي نيضزٌ ي مؿت مي زلجط قسٌاوس.
ثؿبمس ثبالي اقٗبض ُٖبض زض ثبة پيطان یلىسضي ي ذطاثبتي ثٍ ييػٌ زض الثٍالي اعلَبي
یلىسضي ومًزاض ايه اؾت كٍ قبٖط زض ضاؾتبي ينبل زيؾت ثط ايه ثبيض اؾت كاٍ پياط ياب
اوؿبن ضيحبوي ثٍ ٖىًان ضاَىمبي ؾبلکبن ثبيس مجبوي تعيياط ي ضيبكابضي زض ضفتابض ي كاطزاض
ياوُس ي نبزیبوٍ يبضيگط ضَپًي ربزٌ حقيقت تب ضؾيسن ثٍ زيساض مٗجًز اظلي كٍ مىتُبي
كمبل ثبقس.
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.3ضیخ
زض انُالح ؾبلکبن« ،قيد نن اؾت كٍ كبم اؾت زض قطيٗتَ ،طيقات ي حقيقات ي
ثبلغ ثبقس زض تکمي ٖلً حالحٍ مصكًض؛ اوؿبن كبملي اؾت كٍ زض ٖلً قطيٗتَ ،طيقت ي
حقيقت ثٍ حس تکمي ضؾيسٌ ثبقس ي ثٍ نفبت و ًؼ ذلق ي مطياسان ي اماطاو نن وياك
يایف ثبقس ي ثط ق ب زازن ننَب یبزض اؾت ي یيب ثٍ َاسايت مطياسان كىاس اگاط اؾاتٗساز
زاقتٍ ثبقس ي زض َسايت نوبن تًفيق يبثس ي مًفق گطزز»عگًَطيه،1376،دٖ« . 60 :7بضف
ثٍ مربيف ي مُبلك نن َطيق ثبقس تب ثتًاوس مطيسان ضا اضقبز ومبيس ي نوچٍ كٍ ثٍ و إ ياب
يطض نن َبؾت اقبضت كىس؛ گ تٍ قسٌ قيد كؿاي اؾات كاٍ زياه ي قاطيٗت ضا زض زل
مطيسان مقطض زاضز ي یسؾي الصات ي فبوي اله بت ثبقس»عَمابن . 61 :اياه ياغٌ زض زياًان
ُٖبض ؾٍ ثبض تکطاض قسٌ يك ثبض «قيد» زض مقبث قبة ي راًان اؾاتٗمبل قاسٌ ي زض زي
ومًوٍ ظيط مقهًز پيط ذبوقبَي اؾت.
چااً ضواااسي زضز وًقياااسٌ زضنمااس
چً قياري ذطیٍ پًقيسٌ ثطين قس
ٖهاب اوسض كف ي ؾزبزٌ ثط زيـ

عُٖبض ،اعل :290اثيبت5-4
كٍ َؿت ظاَسي نبحت كاطامبت

ذطاثبتي مطا گ تب كٍ اي قيااااد

ثگً تب ذًز چٍ كبض اؾت اظ مُمبت
عَمبن ،اعل  :17اثيبت3-2

.3ساقی
اظ محجًةتطيه چُطٌَب كٍ زض زيًان ُٖبض ربيگابٌ يياػٌاي زاضز «ؾابیي» اؾات كاٍ
قبٖط زض ضاؾتبي ثيبن اوسيكاٍَاب ي تزطثاٍَابي وابة ٖطفابوي ذاًيف نن ضا ثاب كلمابتي
وٓيط«رب »« ،ثبزٌ»« ،قطاة»« ،مي» ي ...پيًوس ظزٌ اؾت.
ؾبیي زض لغت ثٍ مٗىبي «نة زَىسٌ ي قطاة زَىسٌ يب قطاثساض»عگًَطيه ،1376 ،د:6
 194اؾت ي «زض ازثيبت ٖطفبوي گبٌ ثط ؾبیي كًحط اَالق قسٌ ي گابٌ ثاٍ اؾاتٗبضٌ اظ نن
مطقس كبم اضازٌ قسٌ اؾت»عؾزبزي . 452 :1370،حق تٗبلي ويع ؾبیي ن ت گكاتٍ ي
قطاة ٖكق ي محجت ضا ثٍ ٖبققبن ذًز مايزَاس ي ايكابن ضا محاً ي فابوي مايگطزاواس
عگًَطيه،1376 ،د. 195-194 :6
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ُٖبض گبٌ ايه ياغٌ ضا زض مٗىبي مٗكًق ضاؾتيه يٗىي حق تٗبلي ثٍ كبض مايگياطز ي اظ
ذالل اؾت بزٌ اظ م بَي ٖطفبوي رب ي مؿتي ايه اثيبت ظيجب ضا ميؾطايس:
كاابمطيظ تااً زؾاات گيااط ٖكاابیي
اي ؾبیي رابن ثيابض راب ماي
تب ثبظ ضَي يك ظمابن اظ ذاًز

فاابوي گااطزي ي راابيزان ثاابیي

عَمبن ،اعل :806اثيبت4-3
گبٌ ثب تٗجيط ؾبیي ٖطة ايه ياغٌ ضا ثط مًالي متقيبن ثاٍ ٖىاًان ؾابیي حاًو كاًحط
اَالق ميومبيس:
وااًـ كااه اظ زؾاات ؾاابیي ٖااطة
َمچً ُٖبض ايه قاطاة نبف ٖكاق
عَمبن ،اعل  :13ثيت 19
گبٌ مقهًز اظ ؾبیي ٖبضف ثٍ كمبل ضؾيسٌ ي پيط ضيحبوي مبَطييي اؾت كٍ ثٍ يؾايلٍ
وًقبوسن مي وبة ثٍ ؾبلك ي القبي تزليبت ٖطفبوي ثط اي اي ضا ؾط مؿت ميومبيس:
كبن نتاف تياع تًثاٍ ثىكؿات
اي ؾاابیي ماابٌضيي ثطذيااع
زض زٌ مي كُىٍ اي مؿالمبن

كيه كبفط كُىٍ تًثٍ ثكکؿات

عَمبن ،اعل  :54اثيبت 6-5
زض ايه اثيبت ؾبیي يبضيگط ؾبلك اؾت تب اي ضا اظ مي ٖكق چىبن ؾطمؿت ي اظ ذاًز
ثيرًز ومًزٌ كٍ تًرُف ضا اظ َطچٍ ايط ذاسا ثطگطزاواسٌ ي ثاٍ ؾاًي ذسايواس مُٗاًف
ميكىس ي تًرٍ تب ي تمب ثٍ ذسايوس زاضز.
ايه ثبض چً َط ثبضي ثيثبض وراًاَ قاس
اي ؾبیي ربن مي زٌ كبوسض نف یالقابن
اظ يك مي ٖكاق اي اماطيظ چىابن مؿات

كاع مؿتي نن َطگع َكيبض ورًاَ قس
عَمبن ،اعل :260اثيبت6-5

.4رًذ
زض تبضيد فطَىگ ي ازة مب ياغٌ ضوس مٗبوي ي م ابَي مرتل اي پياسا كاطزٌ اؾات؛ -1
ظيط  ،حيلٍگط ،محي ؛ -2الیيس ،الاثبلي ،نن كٍ پبيثىس نزاة ي ضؾً ٖمًمي ي ارتمبٖي
وجبقس-3 .نوکٍ ْبَط ذًز ضا زض مالمت زاضز ي ثبَىف ؾبل ثبقس[ي زض مٗىي ٖطفابوي وياع
كؿي اؾت] كٍ قطاة ويؿتي زَس ي وقس َؿتي ؾبلك ؾتبوس ،نن كٍ اظ اينابف ي وٗاًت
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احکب ي كخطت ي تٗيىبت مجطا گكتٍَ ،مٍ ثطوسٌ محً ي فىب ضا اظ ذًز زيض ؾابذتٍ ي تقياس
ثٍ َيچ یيس وساضز؛ ثٍ رع اهلل»عؾزبزي . 425 :1370،زض ذهًل مٗىي ايه ياغٌ زضقاٗط
ٖطفبوي الظ ثٍ شكط اؾت كٍ «زض ميبن قبٖطان فبضؾاي ظثابن ،ضواس ايلايه ثابض زض زياًان
ؾىبيي ثبض مخجت ميپصيطز ي اضظـ ياال مييبثس .اي ضوس ضا ثب ذطاثبت ي ميپطؾتي ي مؿاتي
مطتجٍ ميگطزاوس»عزَقبن 41 :1394،امب «ضواس» اظ ياغگابن كلياسي زض اقاٗبض یلىاسضي
ُٖبض م ًُ متٗبلي ٖبضفبوٍ پيسا كطزٌ ي ثب ياغٌ یلىسض:
چًن زلق ظضق مه اؾت چىس اظ ؾيٍ گطي
اي ؾبیي اظ مي ٖكق زلق ثكً ي ثياب
تب كي ظ ضز ي یجًل زضزي ثيبض كٍ ماه

مؿااااات مالمتاااااي ضواااااس یلىاااااسضي

عُٖبض ،اعل :624ثيت5-4
يب ذطاثبت كٍ ربيگبٌ ٖبققبن پبكجبظ ي ؾبلکبن ضاؾتيه اؾت َمىكايه گطزياسٌ اؾات
ربيي كٍ پيط ويكبثًض چىيه ميؾطايس:
ظ ؾط مؿتي َمٍ وٍ ويؿت ي واٍ َؿات
ذااطاثبتي اؾاات پااط ضوااسان ؾطمؿاات
ذطاثبتي اؾت پط ضوسان زًٖي زاض زضزي كاف

عَمبن ،اعل :101ثيت1
ميبن ذًز چىيه يك ضوس زًٖيزاض ثىمبيياس
عَمبن ،اعل :392ثيت7

ثٍ وٓط ميضؾس ؾطايىسٌ زض یبلت اقٗبضي وٓيط:
مااه مؿااکيه وساوااا تااب كااسام
گُ ظاَس َمي ذًاوىس ي گٍ ضوااس
عَمبن ،اعل :558اثيبت 5-4
اظ اي ثٍ ٖىًان «اوؿبن نضمبوي يب پيط ضيحابوي» تٗجياط مايكىاس كاٍ ثاب يراًز تمابمي
ن بتف زض مقبثا ظاَاس ذبوقابَي یاطاض گطفتاٍ ي زاضاي قرهايتي مالمتاي ي یلىاسضياض
ميثبقس .زض وگبٌ اي «ضوس ي ضوسان» زاضاي مؿلك ي مكطثي ييػٌ ذًز َؿتىس؛ نوابن ذطیاٍ
ضيب ضا اظ زيـ افکىسٌ ي ؾزبزٌ ي اؾجبة تعييط ضا كىبضي وُبزٌ ي زض رطگٍ یالقبن ي ايثبـ
یطاض گطفتٍاوس:
ذطیااٍ ي ؾاازبزٌ ثااي که ظ زيـ
مااصَت ضوااسان ذطاثاابت گيااط
عَمبن ،اعل :447اثيبت6-5
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تػَیز پیز در تٌذیس اًبیای الْی
زاؾتبنَبي قگ تاوگيع پيبمجطان ي قرهيتَبي ثطرؿتٍ زيىاي َماًاضٌ ؾطچكامٍ
الُب ي نفطيىفَبي قٗطي ؾطايىسگبن ٖطفبوي ثؿيبضي اظ رملٍ قيد ويكبثًض ثًزٌ اؾات؛
ايه قبٖط ٖبضف زض ذلق زياًان اظ ميابن اوجيابي الُاي اظ يیابيٕ ظواسگي ذًاط وجايعٔ ،
ٖيؿيعٔ  ،وًحعٔ  ،ؾليمبنعٔ ي ضؾًل اكط عل ثٍ ٖىًان پيط ي مطقس ثُطٌ گطفتٍ اؾت
كٍ ثحج ومًزن زض مًضز َمٍ ايه اوجيبي ثعضگًاض مزبلي فطاتط اظ ايه پػيَف ميَلجس لصا
ومًوٍَبيي اظ ؾطيزٌَبي قبٖط ضا اظ وٓط ميگصضاوي .
.1خضز
ُٖبض ويكبثًضي گبٌ وب مجبض ذًط ضا ثٍ ؾيط ي ؾالً ٖطفابوي پيًواس ظزٌ ي اوؿابن
كبم ي پيط ضيقه يميط ضا زض ؾيمبي ذًطعٔ ومًزاض ؾبذتٍ اؾت ي چىيه ميؾطايس:
كٍ ثطزي نة ضيي ذًيف تب زض ثىس ايه واابوي
ثطي ضاٌ ضيبيت گيط تب كاي پاطيضي ذاًز ضا
ثٍ گطز ايه ٖم زاضان مگطز اضٖل زيهزاضي

كٍ مكتي مطز زيًوس اياه زياًان زياًاوي

ثطي پيثط پي نسض رُبن وٍ تب مگط مااطكت

اظيه زضيبي مغطق ثً كٍ َمچً ذًاط ثزُابوي

عُٖبض ،یهيسٌ :29اثيبت37-35
زض مًضز تزلقي زاؾتبن حًطت ذًط زض «مخىًي» مًلًي ثبيس گ ت« :نوچٍ زض مخىًي
چكمگيط اؾت وق ثًٗي اظ زاؾتبنَب ثب تمب رعئيبت اؾت ي ثٍ ت هي تمب مًلاًي زض
ايه مًاضز زاؾتبن ضا شكط ميكىس ي زض َط یؿمت اظ زاؾتبن ثٍ ایتًبي مُلت اوسيكٍَبي
ذًيف ضا مُطح ميكىس ي ثط اؾبؼ تساٖي مٗبوي حکبيتَبي مىبؾت زيگط ضا مينيضز كٍ
ذًز تأكيسي اؾت ثط اوسيكٍَبي مُطح قسٌ ي َ ذًز مقسمٍاي ثطاي َطح افکبض زيگط
اؾت»عپًضوبمساضيبن. 37 :1364 ،
زاؾتبن مًؾي ي ذًط اگطچٍ ثٍ نًضت كبم ي ثب لحبِ تمب رًاوت یهاٍ مىاسضد زض
یطنن زض «مخىًي مٗىًي» ويبمسٌ ،ثٍ وًٖي زض زفتطَبي قف گبوٍ ثٍ نًضت پطاكىسٌ اماب
مىؿز نمسٌ اؾت ي قبٖط ثٍ زفٗبت ي ثٍ ایتًبئبت زاؾتبن ؾطايي ي متىبؾت ثاب اَاساف
ييػٌ ،ثٍ ثركي اظ نن اقبضٌ ميكىس .مًلًي زض زيًان اعليبت ويع ثٍ كطات ،افٗبل ي ایاًال
ذًط ضا زض كىبض مًؾيعٔ ثٍ نًضت تلميحي نيضزٌ كٍ زض تمب ماًاضز ذًاط ثاٍ ٖىاًان
قرهيت ثطتط زاؾتبن ثط مًؾي ثطككيسٌ قسٌ ي ذًز اينبف ي ومبزَبي شي ضا زاضاؾت:
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احیاء کٌٌذُ:
نن ؾً كٍ ذكك مبَي قس پيف ذًاط ظواسٌ

نن ؾً كٍ زؾت مًؾي چًن مبٌ اوًض نمس
عمًلًي84 :1 ،

ًطاًِ رحوت الْی:
ذًاط اظ كاط اياعز ثاط نة حيابتي ظز

وك ظَطٌ اعل گًيابن زض ثاطد یماط نماس
عمًلًي138 :3 ،

.2پیاهبز اکزم(ظ)
پيبمجط اكط عل « ،قىبذتٍقسٌتاطيه ي محجاًةتاطيه چُاطٌ ماصَجي زض متاًن ازة
فبضؾي اؾت .ربيگبٌ مصَجي -ؾيبؾي ايكبن زض ميبن مؿلمبوبن ،مُ تاطيه ٖبما تًراٍ
گؿتطزٌ ثٍ ايكبن زض ؾُا متًن ازثايٖ -طفابوي ثاًزٌ اؾات»عضيميابوي . 98 :1395،زض
يایٕ ،حًطت ضؾًلعل ربمٕ ْطائف ي لُبيف اؾطاض اوجيبء ي مُٓط كمبل ي مًضز ٖىبيات
ي محجت حق ومًز يبفتٍ اؾت .ايكابن ،اؾاًٌ حؿاىٍ ي ومًواٍ ويکاً ثاطاي ظواسگي ثكاط
ميثبقس كٍ زض پطتً الُبمبت ذسايوسي مؿيط ظوسگي ٖبلميبن ضا تٗييه ميكىس.
ُٖبض ؾطيزٌَبي ذًيف ضا ثٍ وب مقسؼ حًطت ذتمي مطتجاتعل ي القابة مُُاط
ايكبن معيّه فطمًزٌ ي ايكبن ضا ومًوٍ حقيقي اوؿبن كبم ي پيط ياضؾاتٍ ضيحابوي مٗطفاي
كطزٌ كٍ ٖكق اي زل ي گًـ تمب ذاليق ي ؾبلکبن َطيقت حق ضا پط كطزٌ اؾات .قابٖط
زض اوسيكٍ ثب ضوگ ي ثًي ٖطفبوي ذًيف اظ ايكبن ثاب ٖىابييىي وٓياط واًض ،نفتابة ،مبلاك
الملك رُبن ،مهُ ي ،ذؿطيي ضيي ظميه ،فرط يرًز ،محمس مرتبض ،ضحماة للٗابلميه،
زاوبي اؾطاض مٗبوي ،ؾلُبن زاضالملك افال  ،قا بٖت ذاًاٌ مُلاق ضيظ محكاط ،ؾالُبن
مُلق زي ٖبل  ،مرتبض ك نفطيىف ،ؾلُبن كًويه ،نييىاٍ كا كبئىابت ،ذًضقايس ذلاس،
ذًارٍ كًويه ،ؾلُبن قطٔ ،م تي ي پبزقبٌ ي ...تٗجيط ميومبيس ي حًطت ضا الگًي تٗابلي
ي ؾمج اوؿبن كبم زاوؿتٍ ي قٗبٔ واًض زياه ي قاطيٗتف كاٍ ثاط زل ي رابن ؾابلکبن
رلًٌگط اؾت ضا مؿتقيمبً پيط ي ضاَىماب ثاطاي ضَپًيابن كاًي حقيقات مٗطفاي وماًزٌ ي
مربَت ضا زض ضاؾتبي پيمًزن َطيق ثٍ تجٗيت اظ ؾىت ي ؾيطٌ اي زًٖت ميكىس ي چىيه
ميؾطايس:
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ربييس زض متبثٗت مهُ ي گااااطيع

تب وًض قطٔ اي قًزت پيط ي مقتاااااسا

عَمبن ،یهيسٌ :1اثيبت42-41
يي كمبل اوؿبويت ضا زض يرًز یسؾي پيبمجطعل متزلي ومًزٌ ي ايكبن ضا قرهايتي
ثطگعيسٌ اظ ربوت حق تٗبلي مٗطفي كطزٌ كٍ ياؾٍُ ذلقت ٖابل ثاًزٌ ي تماب مرلًیابت
تحت فطمبن اييىس.
كٍ حق ثي ٖلتي كطز اذتيبضت
تااًيي مرتاابض كاا نفااطيىف
عَمبن ،تطريٕ :4ثيت4
تهًيطي كٍ زض «مخىًي» اظ ؾيمبي حًطت محماسعل ٖطياٍ مايقاًز ،واٍ فقاٍ
متًمه تٗٓي ي تقسيؽ فًق الٗبزٌ زض حق پيبمجط ثعضگ ذسا اؾت ،ثلکٍ زض ٖيه حابل،
وُبيت ٖكق ي اضازت مًلًي ضا زض حق ايه مطثي ثكطيت وكبن ميزَس.
زض ؾطاؾط «مخىًي» مب قبَس مسايا پطقًض ،زض ٖيه حابل پطمٗىابي مًلاًي زض حاق
ضؾًل ثعضگًاض اؾال  ،حًطت محمسعل َؿتي .
مخ ا اي وااٍ ثااًز ي وااٍ ذًاَىااس ثااًز
ثُط ايه ذبت قسؾت اي كٍ ثٍ راًز
ك ا گكاابز اوااسض گكاابز اوااسض گكاابز
َؿااات اقااابضات محماااس الماااطاز
مًالوب زض مًیٗيتَبي مرتلف ،يبزنيضي وب پيبمجط ضا زض شَه ذًيف الظ مايثيىاس ي
ذبيٗبوٍ اظ وب مجبض نن حًطت ثطاي حًًض زض «مخىًي» زٖاًت مايكىاس .اياه گًواٍ
مُبلت ثٍ ایتًبي حبل ٖطفبوي مًلًي زض َىگب ؾاطيزن «مخىاًي» مُاطح قاسٌ اؾات.
مًلًي زض تًنيف ذبت پيابمجطان ي ثاطاي ثيابن مقاب نن حًاطت زض مقبيؿاٍ ثاب ؾابيط
پيبمجطان الُي ،ثٍ مؿألٍ رعء ي ك اقبضٌ ميكىس .اي مٗتقس اؾت كٍ وب احمس واب رملاٍ
اوجيبء اؾتَ .مچىبن كٍ ك قبم رعء َ ميقًز ي يیتي كٍ ٖسز نس ثيبياس ،واًز َا
زض يمه نن مًرًز اؾت.
چًن كٍ نس نمس وًز َ پيف مبؾت
وااب احمااس وااب رملااٍ اوجيبؾاات
عمًلًي128 :4 ،1380 ،
مًلًي يرًز ذبت اوجيب ضا ربمٕ َمٍ كمبالت مايزاواس .چطاكاٍ مٗتقاس اؾات كاٍ زض
يرًز ذبت پيبمجطانَ ،مٍ لُبيف ي اؾطاض اوجيب وُ تاٍ اؾات .يي اذاالق ي ماىف ضؾاًل
گطامي اؾال ضا ومًزاض كمبل مطاتت تمب ايليب ي ؾبلکبن َطيق حق ميزاواس ي اي ضا مقاس
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ثط َمٍ پيبمجطان ميقىبؾس ،اگطچٍ پؽ اظ َمٍ نوبن ثٍ ضؾبلت ضؾيسٌ اؾت .مًلًي ثاطاي
فُ ايه مؿألٍ ثٍ يك مخبل ؾبزٌ اكت ب ميكىس ي نن ايه اؾت كٍ َمًاضٌ ميًٌ كٍ ابيات
مطاتت يرًزي زضذت اؾت ،پؽ اظ نن ثٍ يرًز مينيس .اي زض مقبيؿٍ ثب ؾبيط پيبمجطان ثٍ
ؾبن ميًٌاي اؾت كٍ زضذت وجًت ثٍ ثبض نيضزٌ اؾت .لصا ثٍ ضا نوکٍ زض نذط َمٍ ننَاب
یطاض گطفتٍ ثط َمٍ ننَب تقس زاضز.
مًلًي َميه تمخي ضا ثطاي ذبتميت پيبمجط ويع مُطح ميكىس ظيطا پيابمجط زض ْابَط
نذطيه پيبمجط اؾت ،امب زض حقيقت زضذت وجًت زض ًَل تبضيد ثٍ حيبت ذًز ازاماٍ زازٌ
تب ميًٌاي چًن محمسعل ضا ثٍ ثبض نيضز .پؽ وجًت ثٍ ياؾٍُ پيابمجط اؾاتمطاض ي اكمابل
يبفتٍ اؾت.
مه ثٍ مٗىي راسّ راسّ افتابزٌ ا
گط ثٍ نًضت مه ظ نز ظازٌ ا
عمًلًي199 :2 ،1380 ،
تهًيطي كٍ اظ حًطت ضؾًل زض «مخىًي» اضائٍ ميقًز ،ثيبوگط وُبيت ٖكاق ي اضازت
مًلًي زض حق ايه مطثي ي مطقس ثعضگ ثكطيت اؾت .مًلًي احًال ضؾًل گطاماي اؾاال
ضا ومًزاض كمبل مطاتت ايليبء ي ؾبلکبن َطيق حق ميزاوس .مًلًي ؾيطت ي ؾاىت ضؾاًل
اكط عل ضا كمبل مُلًة اَ ٖطفبن مٗطفي مايكىاس ي اظ نن زض رُات تٗلاي ٖطفابن
ٖملي اؾت بزٌ ميكىس .ثُتطيه گًاٌ ثط ايه ازٖب ،كتبة «مخىًي» ايؾت.
.3عیسی(ع)
«ٖيؿي پيغبمجط ٖليٍ الؿال  ،ملقت ثٍ ضيح اهلل اظ پيبمجطان ثعضگ اؾت؛ كلماٍ ٖيؿاي
لغت ٖجطاوي يب ؾطيبوي اؾت ي اؾ يي مؿيحبؾت؛ اؾامي اؾات ٖجطاواي ياب ؾاطيبوي ،ي
گًيىااس مقلااًة اظ يؿاأً اؾاات كااٍ نن ويااع ٖجطاواي ثبقااس ،ي قاابيس تحطي ااي اظ ٖيؿااً
اؾت»عزَرسا :1385،ياغٌ ٖيؿي ي مؿايا ثاٍ مٗىابي مًٖاًز ثاًزٌ يي «احياب كىىاسٌ
ربنَبي مطزٌ ي تهَابي ثاي تاه اؾات كاٍ اظ رابن نوابن واًض ي گطمابي ظواسگي فاطي
ميثبضز»عٖلي وػازٖ . 198 :1381،يؿي مؿيا «زض ازثيابت ٖطفابوي فاطزي اظ ايليابء اهلل
اؾاات كااٍ ثااٍ مقااب ينااًل ضؾاايسٌ ي زلَاابي مااطزٌ ضا ثااٍ او اابؼ یسؾااي ذااًز ظوااسٌ
ميكىس»عؾزبزي . 602 :1370،فطاذًاوي قرهايت ياالي حًاطت مؿاياعٔ  ،حاًازث
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تأم ثطاوگيع ظوسگي اي ي ثيبن مٗزعاتف زض ؾطاؾط زيًان قبٖط ماًد مايظواس؛ ُٖابض زض
مًمًنپطزاظيَبي ذًيف زض یبلت تمخي  ،تكجيٍ ي ومبز ثٍ كطقات اظ واب ٖيؿايعٔ  ،ز
مؿيحبيي اي ي ؾيمبي ملکًتي ايكبن ثطاي ثيبن مقبنس ٖطفبوي ذًيف ثُطٌ رؿتٍ اؾات
ي چُطٌاي ظيجب ضا اظ ايه پيبمجط ثعضگ فطاضيي ثكطيت یطاض زازٌ اؾت.
گبٌ ثٍ ق بثركي ز مؿيحبيي اي زض ق بي ثيمبضزان ي ظوسٌ كطزن مطزگبن ميپطزاظز؛
ُٖبض زض یبلت اثيبتي ظيجب ،تلميحي ْطيف ثٍ و ؽ حيبت ثرف ي ز مٗزعٌگط ٖيؿيعٔ
زاضز كٍ مًرت ق بي ثيمبضزالن ي حيبت مٗىًي مطزگبن ميقًز.
وااي ز ٖيؿااي حکمااتزان ثااًز
يان و ؽ كبن مطزگبن ضا ظوسٌ كطز
ٖيؿااي لاات ضيحثرااف تااً زيااس

عُٖبض ،اعل :336ثيت15
زض حبل ذاطـ قاس ي ضؾاه ثاطز

عَمبن ،اعل :197ثيت6
ايه پيغمجط مُطثبوي گبٌ ثٍ ٖىًان ومبز ياضؾتگي ،تبض زويب ي مهساق اوؿبن كبملي زض
ؾطيزٌَبي ؾطايىسٌ تزلي پيسا ميكىس كاٍ تماب تًراٍ ي تاالـ ذاًيف ضا زض ضاؾاتبي
زؾتيبثي ثٍ حق ي حقيقت مًُٗف ميومبيس؛ ُٖبض ٖيؿي ضا پيط ضاؾتيه ي نًفي يایٗاي
ميزاوس كٍ مهساق َُبضت ي ثيعاضي اظ َؿتي ي يطة المخ زض ثابة ٖكاق ثاٍ ذسايواس
ميثبقس كٍ زض رُت ينبل حق َؿتي ذًز ضا ميثبظز.
َمچً ٖيؿي ربيزان ذًز ضا مُُاط گاًيمي
يب ضة اظ و ؽ پليس پاب كاه تاب ذاًيف ضا
عُٖبض ،یهيسٌ :30ثيت38
زض زيًان مًلًي ويع ثٍ كطقات پيطامًن حًطت ٖيؿيعٔ ؾره ثٍ ميابن نماسٌ اؾات.
نوچٍ زضثبضٌ ٖيؿي مؿياعٔ زض «مخىًي» مًلًي مصكًض اؾت ثىب ثط وقا یاطنن اؾات ي
ميتًان گ ت ت ؿيط ٖطفبوي نن.
مًالوب يمه ثيبن زاؾتبن يالزت مؿيا ي زض گًُاضٌ ؾره گ ته اي ،اظ نوچٍ ثاط ماطي
مبزض اي كٍ ثي زاقته َمؿطي ثٍ امط الُي ثب حلًل ضيح القاسؼ ثاط مؿايا ثابضزاض قاسٌ
اؾت ي مًضز ؾطظوف مطز يایٕ گطزيسٌ ،ؾره ثٍ ميبن مينيضز ي ثٍ وق مٗزاعٌاي كاٍ
زض ايه َىگب ثطاي مطي نقکبض قسٌ ،ميپطزاظز .پؽ ثاٍ شكاط احاًال ظواسگي ٖيؿاي اظ
كًزكي تب رًاوي اي پطزاذتٍ ي مٗزعاتي چًن ظوسٌ كطزن مطزگبن ي ق بي ثيمبضان ي ثيىاب
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كطزن كًضان ي ؾبذته پطوسٌ ي زضذًاؾت ضؾيسن مبئسٌعاصاي نؾمبوي ضا ثيبن مايزاضز.
زض ٖيه حبل مًالوب اظ ثيبن وتيزٍ ٖطفبوي زاؾتبن ٖيؿي ابفا ويؿات چطاكاٍ ٖيؿاي ضا
مُٓط ضيح ميزاوس ي رؿ ضا ذط اي .ي ز ٖيؿي ضا و ؽ قيد ي پياط مايزاواس كاٍ ثبياس
ؾبلك ضا ثٍ ؾط مىعل مقهًز ضَىمًن گطزاوس ي اي ضا حيبت مٗىًي ثجركس.
ٖيؿي َ كٍ زض «مخىًي» مخ نوچٍ زض یاطنن كاطي ع 30/19نماسٌ اؾات َماًاضٌ
َمچًن ثىسٌ ذسا ي پيبمجط اي ،وٍ َمچًن اثه اهلل ي ایىاً كاٍ زض ٖقبياس وهابضي ماصكًض
اؾت ْبَط ميقًز .ثٍ َط حبل ؾيمبيي ضيحبوي ي اؾتخىبيي اؾتٖ .ىاًان كلماٍ و ي ضيح
اهلل َ كٍ زض یطنن كطي ع 171/4 ،45/3ضارٕ ثٍ اي نمسٌ اؾت اي ضا ،كٍ اظ حياج يالزت
ثٍ نز ي اظ لحبِ فطرب حبل ثٍ ازضيؽ مي مبوس ،اظ ؾبيط اوجيب متمبيع ميزاضزعظضيه كًة،
ثحط زض كًظٌ. 71 :
زض «مخىًي» ٖيؿي تمخي ضيح نمسٌ اؾت ي ذاط تمخيا رؿا  .كؿاي كاٍ زض فکاط
پطيضـ ذط اؾت اظ قىبذت حقيقت ابف اؾت ي ضاٌ ثٍ مٗطفت وميثطز.
الرااط چااًن ذااط ثااطين پااطزٌاي
تط ٖيؿي كاطزٌ ذاط پاطيضزٌاي
َبلٕ ذط ويؿت اي تً ذاط نا ت
َاابلٕ ٖيؿيؿاات ٖل ا ي مٗطفاات
پااؽ وااساوي ذااط ذااطي فطمبيااست
وبلااٍ ذااط ثكااىًي ضحاا نيااست
َجٕ ضا ثط ٖق ذاًز ؾاطيض مکاه
ضح ثط ٖيؿي كه ي ثط ذاط مکاه
عمًلًي284 /4 :1380 ،
ٍاصُ پیز در دیَاى هَلَی
زضذكف ؾيمبي پيط زض ؾيط نفبیي ي او ؿاي مًالواب ،ي تزؿّا اي ثاٍ ٖىاًان اوؿابوي
متٗبلي ي متقه ثٍ ٖبل مٗىب ،حبكي اظ نن اؾت كٍ اي َ مبوىس ثعضگبن ٖطفابن ي تهاًّف،
زض ؾلً ٖبضفبوٍ ذًز ،پيطيي اظ مطقاسي ثهايط ي زاواب ضا اظ ياطيضيبت ارتىابة وبپاصيط
َطيقت محؿًة ميومبيس .ؾًظ ي گساظ مًالوب زض فطاق قمؽ تجطيعي كٍ زض ؾطاؾط زيًان
پط قًض ي حبل اي مكبَسٌ ميقًز ،وكبوگط نن اؾت كاٍ زياساض پياط ،كلياس حا ق مٗمّابي
ؾلً ٖبضفبوٍ ايؾت .قيد ي مطقس َطيقت ،زض يایٕ ثٍ مب في الًقميط مطيسان نگبٌ اؾات،
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ي اگط مًالوب تب پبيبن ٖمط اظ َزطان قمؽ ميوبلس ،زض حقيقت ،حيبت ضيحبوي ذاًز ضا زض
ؾبيٍ َسايت ي َمزًاضي پيط ،پط حمط ي لصقتجرف ميزاوس.
مكک اظ تً ح قًز ثي یي ي یبل
اي لقاابي تااً رااًاة َااط ؾاا ال
تطرماابن َطچااٍ مااب ضا زض زل اؾاات

عمخىًي97 :1 ،
زؾتگيطيَ ،ط كٍ پب يف زض گا اؾات

عمخىًي98 :1 ،
نگبَي پيط ضاَىمب اظ اؾطاض يرًز ؾبلك ي قىيسن ظثبن حبل ايَ ،مبوىس نگبَي ؾليمبن
اظ اؾطاض ي لؿبن حبل مطابن اؾت .ايَ ،ط مطاي ضا كٍ ومبزي اظ ؾبلکبن َطيقت ثاٍ قامبض
مينيس ،ثب ظثبوي فطاذًض حبل ي مطتجٍ يرًزياـَ ،سايت ميكىس .اي اظ تمب وقبٌ يٗف ي
یًت ؾبلك نگبٌ اؾت ،ي ميتًاوس ؾبلکبن ضا ثب تمبمي ت بيتَبيي كاٍ زض مطاتات يراًز ي
قطايٍ حبل ي مقب زاضوس ،زض مؿيط حق َسايت كىس ي زض ؾط مىعل تًحياس ،ثاٍ اتقحابز ي
اتق بق ثطؾبوس .زض ؾلً ٖبضفبوٍ مًالوب ،يرًز پيط ،تزلقي گابٌ حاق محؿاًة مايقاًز .اي
وبيت حق زض ظميه ي ظمبن ي زؾت یسضت الُي ثط ضيي ظميه اؾت .پيطي كٍ اظ ذًز فبوي
گطزيسٌ ي ثٍ حق پيًؾتٍ اؾت ،وجي يیت ي پيب نيض حقق اؾاتَ ،مطاَاي ايَ ،مطاَاي ثاب
حقيقت ،ي ثيٗت ثب اي زض حک ثيٗت ي متبثٗت حق ثٍ قمبض مينيس.
ضزٍرت ٍجَد پیز ٍ لشٍم فزهاًبزداری سالک اس اٍ
«ضاٌ حق ي َطيق ؾلً مقبمبت مٗىًي ثؿيبض ؾرت ي وبَمًاض اؾت ي زض َط یس نن
ثي َعاضان نفت ي ذُط ياللت ي مُلکٍ اؾت ي ؾبلکبن مى طز ي تىُبضي كاٍ ضاٌ ضا اظ چابٌ
ثبظ وساوىس ثٍ وسضت ممکه اؾت نن ضاٌ نٗت ي پطذُط ضا ثٍ ؾالمت ثگصضاوىس ي اظ مًابيق
ي مؿاابلك نن راابن ؾاابل ثااٍ زض ثجطوااس ي ثااٍ زا اااًالن فطيجىااسٌ كااٍ ثااعضگتااطيه ي
ذُطوب تطيه ننَب ،ذًز و ؽ اوؿبوي ي قاًُات ي نمابل ي ايَاب  ،ترايالت ي تؿاًيالت
قيُبن زضيوي متسايل مب ثيه ؾبلکبن مغطيض اؾت گطفتبض ي گمطاٌ وكًوس»عَمبيي ،ثايتاب،
د 606 :2ي يب ثىب ثط تٗجيط ذًز ُٖبض زض ايه ثيت:
مطا گ تب كٍ ايه ضٌ ثي وكبن اؾات
ثااسي گ اات وكاابوي زٌ اظ ايااه ضاٌ
عُٖبض ،اعل :89ثيت5
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مؿيط ؾلً ؾطقبض اظ اثُب ثًزٌ ي كؿي اظ كًي حق وكبوي وساضز ي ثبيس پيطي نگابٌ،
ؾبلك ضا زض ضاؾتبي وي ثٍ گىذ مقهًز يبضي ومبيس .لصا زض َمٍ مکبتت ٖطفبوي ثاط لاعي
ضاَىمب ي مطقس تأكيس قسٌ اؾت؛ زض ثبة يطيضت يرًز پيط ي َمطاَي اي ثب ؾبلك زض اماط
ؾلً ثٍ ايه ؾره اظ وز السيه ضاظي اؾتىبز ميرًيي كٍ ميگًيس« :م تًن ي ممکاًض
ايه ضاٌ كؿي اؾت كٍ پىساضز ثبزيٍ ثيپبيبن كٗجٍ ينبل ثٍ ؾيط یس ثكاطي ثاي زليا ي
ثسضیٍ یُٕ تًان كطز؛ اگطچٍ زض ثسايت َسايت وٍ ثٍ پيغمجط حبرت اؾت ي وٍ ثاٍ قايد ي
نن تر َلت اؾت كٍ زض ظميه زلَب راع ثاٍ تاأحيط وٓاط ٖىبيات وي تاس»عضاظي:1383،
ٖ . 153طفبي اؾال ويع ؾلً ضا ثسين ضاَىمبيي مطقسي نگبٌ ذُطوب ميزاوىس .ثاٍ زي
زلي :
 .1ؾلً ٖطفبوي ياك ؾايط زضيواي ي مٗىاًي اؾات؛ اظ اياه ضي تٗيايه یاًاويه ي
تكريم نؾيتَبي نن رع ثب وٓبضت يك مطقس نگبٌ امکبن وساضز.
 .2ثىب ثٍ ایطاض ثعضگبن ٖكاق ي ٖطفابن ،ؾالً ٖطفابوي وياع َمبوىاس ضاٌ اوسيكاٍ ي
اؾتسالل ،یًاويه مىُق ،اوسيكٍ ضا اظ ذُب ثبظ مايزاضز ي زض ؾالً ٖطفابوي وياع ٖاًاملي
يرًز زاضز كٍ ميتًاوس تکيٍگبٌ ؾبلك ثًزٌ ي مطرٕ ي مال اي زض تكريم ذُب ي نًاة
حبالت ي تزبضة اي ثبقىس كٍ يکي اظ ننَب پيط ي مطقس ميثبقس.
پؽ ؾبلك ثبيس كٍ تزبضة ي حبالت ذًيف ضا ثب مطقس نگبٌ زض ميبن گصاضز تب اظ ضيواس
ؾلً ذًز اَميىبن حبن ومبيسعيخطثي. 126-125 :1381،
ثبَه اوؿبن گًَطي گطاوقسض اؾت؛ ايه گًَط ثيمبوىس يیتاي ثاٍ اضد ي مىعلات يایٗاي
ذًز زؾت مييبثس كٍ زض اذتيبض گًَطقىبؾي نبحت وٓط یطاض گيطز ،ثىبثطايه ؾبلك ثبياس
زض رؿتيرًي ايه گًَطقىبؼ َطچٍ زض تًان زاضز ثکًقس ي ثاٍ َمايه زليا ؾابلکبن
ثيف اظ َط كبضي ،ؾبلَب زض رؿتيرًي مطقس ي پيط قبيؿتٍ ثابض ؾا ط ثؿاتٍ ي كاًٌ ي
ثيبثبنَب ضا زضوًضزيسٌ اؾتعَمبن. 127 :
ثىبثطايه یلت ؾبلك ظميىي ذبلي اؾت كٍ اگط تًؾاٍ فاطزي ذجاطٌ ي ثبتزطثاٍ ماًضز
ككت ي پطيضـ یطاض گيطز یُٗبً حمطثرف ذًاَس ثًز؛ ُٖبض زض ايلايه گاب َابي ؾالً ،
پطيضـ یلت ضَپًي َطيقت ي مؿبفط ؾيط او ؿي ي نفبیي ي َمچىيه َي َطيق ؾلً ي
زؾتيبثي ثٍ ؾبحت یسؾي ضا ثيَسايت پيطي ضاَجط كٍ اظ ناحت ي ؾاق ضاٌ نگابٌ اؾات
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ميّؿط وميزاوس چًن ضاَي ثؽ زضاظ ي زقًاض اؾت ي تىُب پيط اؾت كٍ ميتًاوس ؾبلك ضا اظ
يؾًؾٍ و ؽ ي فطيت ايه رُبن ثطَبوس ي ثٍ قبَطاٌ حقيقت ضؾبوس.
زض ثبة يطيضت يرًز پيط رًاض مطيس زض زيًان ُٖبض ميتًان ثٍ اعلاي ثاب اياه مُلإ
اقبضٌ كطز:
قبيؿتاااٍ یااطة پبزقااب گااطزز
َط زل كٍ ظ ذًيكاته فىاب گاطزز
عُٖبض ،اعل :176ثيت1
ُٖبض قيطيه ؾره ؾلً ثسين اضقبز پيطي ضيقاه ياميط ضا حطكتاي كًضكًضاواٍ ي
ثسين ٖهب ي ضوزي َسض ضفتٍ تلقي ومًزٌ ي ميگًيس:
ثااب ايااه َمااٍ كاابض نقى ااب گااطزز
گط مي ذاًاَي كاٍ رابن ثيگاابوٍ
زض ؾاابيٍ پياااط قااً كااٍ وبثيىااب

نن ايلاايتااط كااٍ ثااب ٖهااب گااطزز

كبَي قً ي كًٌ ٖزت ثاط َا ظن

تااب پيااط تااً ضا چااً كُطثااب گااطزز

يض ايااه وکىااي كاٍ گ اات ُٖاابضت

َط ضوذ كاٍ مايثاطي َجاب گاطزز

عَمبن :اثيبت17-14
ؾطايىسٌ اظ حيبتي ثًزن حًًض پيط َطيقت زض كىبض ؾبلك زض مؿايط پطفاطاظ ي وكايت
َطيقت ثٍ ٖهب زض زؾتبن لطظان ضيقاه زل تٗجياط وماًزٌ اؾات ي ؾابلکبن ضا وبثيىبيابوي
ميزاوس كٍ ثطاي گصض اظ تبضيکيَبي زويب ثبيس كًٌ اوبويت ضا ثطَ ظزٌ ي ثٍ پيطي كبضككتٍ
ي ثبتزطثٍ اٖتمبز ومًزٌ ي اگط َي َطيق مٗطفت ذًزؾطاوٍ ثبقس مىزاط ثاٍ گمطاَاي ي اظ
ثيه ضفته ضوذ ي تالـ نوبن ذًاَس ثًز.
يب زض اعلي ثب ايه مُلٕ:
َ ا وُبياات َ ا ثااسايت وجااًزـ
ٖكق نن ثبقس كٍ ابيات وجاًزـ
عَمبن ،اعل  :436ثيت 1
ضٌ ٖكق ضا مؿيطي ًَالوي ي زض ٖيه حبل مجُ ي پيچيسٌ چًوابن كتابثي ثايناابظ ي
ثيپبيبن مي زاوس كٍ زضوگ ومًزن زض نن ربيع ويؿت ي ازامٍ نن ثي يرًز پيط امکبوپاصيط
ويؿت ي مٗتقس اؾت كٍ ز ظزن اظ ٖكق ثسين ثُطٌگيطي اظ تزبضة ي نمًظٌَبي پياط ضاٌ
ثلس كبضي ثيًُزٌ ميثبقس حتي حطكت ثسين حًًض ي ثهيطت پيط ضا رىبيت ميوبمس.
كااابض ثياااطين اظ حکبيااات وجاااًزـ
َااط كااٍ ثااي پيااطي اظيىزااب ز ظوااس
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ثااط پااي پيت اطي ثااطي تااب پااي ثااطي

كبوکااٍ تىُااب قااس ك بياات وج ااًزـ

ياوکٍ پيطي ماي ككاس ثاي زياسٌ اي

ظيااه ثتااط َطگااع رىبياات وجااًزـ

عَمبن :اثيبت11-9
قبٖط اشٖبن ومًزٌ َمبوگًوٍ كٍ پبزقبَي ثسين حًًض مطز ي ضٖيت امکبوپصيط ويؿات
پيمًزن ربزٌ ؾلً ثيحًًض پيط ممکه ويؿت.
كًض ثبقاس اياه ياليات وجاًزـ
چًن وجيىس پيط ضٌ ضا گاب گاب
ؾلُىت كي يبثس اي ُٖبض پياط

تااب ضٖياات ضا ضٖبياات وجااًزـ

عَمبن :اثيبت13-12
زض ربي زيگط اظ زيًان ُٖبض ميثيىي كٍ قبٖط مؿيط مكاقت ثابض ؾالً ثاٍ زضيابي
ٖٓي ي ًَل اوگيعي مبوىس گطزيسٌ كٍ َط لحٍٓ امًاري كٍ اظ زضين اياه زضيابي غضف ي
ؾُمگيه ثطذيعز ي ؾبلك الي اهلل ضا ثٍ اطق قسن فطا ميذًاوس.
كااٍ راابيي اطیااٍ گااطزي ظاض ظاضي
چٍ گطزي گطز ايه زضيبي آٖا
اگااط مااًري اظيااه زضيااب ثطني ااس

ومبوااس نااًضت ي نااًضت وگاابضي

عاعل :791اثيبت13-11
يي ضاٌ ٖجًض اظ ايه زضيبي ٖٓي ضا اذتيبض ومًزن ي َلت پيط مٗطفي ومًزٌ ي ؾبلك ضا
ثسين ثُطٌگيطي اظ تًاومىسي پيط ثبتزطثٍ مبيٍ وىگ ميزاوس:
كااٍ تااً وىگااي قااًي ثااي وبمااساضي
ثٍ چك ذًز ثطي پيطي َلت كه
عَمبن :ثيت17
ثُطٌمىسي اظ ضَىمًزَبي پيط مؿاتلع ؾطؾاپطزگي ي اَبٖات اظ زل ي رابن مطياس اظ
ايؾت ظيطا پيط وؿجت ثٍ مقبنس ي مىبظل ؾلً نگبٌ ثًزٌ ي گ تبض ي ضفتبض اي حاق ثاًزٌ ي
مطيس ثبيس اال حلقٍ ثٍ گًـ اي ثبقس .زض ايه ظميىٍ ُٖبض ميگًيس:
حلقٍ حق گيط ي ؾط ميظن ثاطنن زض حلقاٍياض
حلقٍ گًقي قً اوسض حلقٍ مطزان زياه
عیهيسٌ  :17ثيت56
اَ تهًف ثٍ الظ االَبٍٖ ثًزن پيط اٖتقبز ضاؾاد زاقاتٍ ي قاطٌ انالي مطياسي ضا
تؿلي قسن ثطاي مطاز ميزاوىس ي ثٍ ٖجبضتي قاطٌ انالي زض ؾايط ي ؾالً ي تٗلاي ي
تطثيت قيد ايه اؾت كٍ مطيس زض ذسمت اي تؿلي ي اَبٖات ي ثىاسگي ناطف ،ثاٍ یاًل
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مٗطيف «كبلميت ثيه يسي الغؿبل» ثبقسعَمبيي ،ثيتب ،د 617 :2حتي زض مًایٗي كٍ اظ
يي ضفتبضَبي وبمتٗبضف ميزيسوسُٖ ،بض ميگًيس:
گ اات زضني اي پؿااط ذطیااٍپااًـ
پيااط ذطاثاابت چااً ثاابوگ قااىيس
گ ااتمف اي پيااط چااٍ زاوااي مااطا

گ ت ظ ذًز َيچ مگً قاً ذماًـ

ماااصَت ضواااسان ذطاثااابت گياااط

ذطیٍ ي ؾازبزٌ ثي کاااااه ظ زيـ

یٗااط زلاات ٖاابل ثاايمىتُبؾاات

ضذاات ؾااًي ٖاابل زل ثااط ثُااًـ

گًَط ُٖبض ثاٍ ناس رابن ثرطواس

ثاااًز پااايف تاااً گاااًَط فاااطيـ

عاعل :447اثيبت11-3
قبٖط ثٍ لعي اَبٖات اظ پياط تأكياس وماًزٌ گطچاٍ ؾاره نوابن ثاٍ ْابَط ي اظ وگابٌ
ْبَطثيىبن مكطئ ي مقجًل وجبقس ظيطا زض ايه اثيابت ربيگابٌ ي ماأمه پياط زض مؿازس ي
ذبوقبٌ ويؿت ثلکٍ ذطاثبت وكيه ثًز ي ؾ بضقبت اي ثٍ ْبَط ذالف قطيٗت ي ياس اضظـ
ثٍ حؿبة مينيس تًنيٍَبيي اظ یجي امط ثٍ ؾکًت زض ثطاثط زًٖت ثٍ حًًض زض ميربواٍ،
زض پيف گطفته مصَت ضوسان ذطاثبت وكيه ،اوساذته ٖجبي ومبظ اظ زيـ ي. ...
ثىب ثط ؾره ُٖبض ثبيس زض ثطاثط پيطان مُط ذبمًقي ثط لت وُبز ي َمچًن اًانبوي كاٍ
ثطاي َمطاٌ قسن ثب زضيب و ؽ زض ؾيىٍ حجؽ ميكىىس:
ذؿتٍ قً گاط مطَماي مايثبياست
ز مااعن گااط َماسمي ماايثبيااست
َمچً اًانبن ز اوسض ؾيىٍ كاف

گط چااٍ زضياب َماسمي مايثبياست
عَمبن ،اعل 2-1 :21

ًتیجِ بحج
ثحج پيطان ي مكبيد يکي اظ ٖىبنط ثىيبزيه ازثيبت ٖطفبوي ي اظ م ل ٍَبي چكمگيط ي
مُ زض زيًان ُٖبض ثٍ قمبض مينيس؛ پيط زض زيًان اي گبٌ زض مٗىبي لغًي ؾبلرًضزٌ ،گابٌ
ثٍ مٗىبي قرم ثبتزطثٍ ي گبٌ زض مٗىبي ٖطفبوي ثٍ كبض ضفتٍ كٍ ثؿبمس م ًُ ٖطفبوي نن
ثيفتط اؾت .قبٖط زض ضاؾتبي تًنيف پيطان ي مكبيد تىُب ثٍ اؾتٗمبل كلمٍ پيط ثؿاىسٌ
وکطزٌ ثلکٍ ياغگبن ثؿيبضي وٓيط وب مجبض اوجيبي الُي ،قيد ،ضوس ،ؾبیي ي ...زض ايه ثبة
اي ضا مسز ميضؾبوس.
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قبٖط رُت َسايت ضَپًي حقيقت زض ٖطنٍ پط فاطاظ ي وكايت ؾالً  ،ثاط ياطيضت
حًًض پيط ضيحبوي زض كىبض ؾبلك تأكياس وماًزٌ ي َمچىايه يْي اٍ ضَاطيي َطيقات ضا
فطمبوجطزاض ثي چًن ي چطاي پيط ميزاوس.
پيط ٖطفبوياـ گبٌ مؿزسوكيه ،اَ مىبرابت ،نابحت ؾازبزٌ ي تؿاجيا اؾات كاٍ
ذطیٍ ،مطیٍٗ ،تؿجيا ي ؾزبزٌ اي وماًزاض ضياب ي تعيياط اؾات ي يي ضا ماًضز اوتقابز یاطاض
ميزَس ي گبٌ ذطاثبت وكيه ي ٖكقجبظ ،اَ قًض ي مؿتي ثًزٌ گطچاٍ ْابَطـ ثاب ٖاطف
ربمٍٗ ؾبظگبض ويؿت ثبَىي پب ي تُي اظ ضيب زاضز.
قبٖط قرهيت پيط ضا َ اظ ثٗس ْابَطي ي ثيطيواي ي َا اظ ثٗاس فًابي ي ذهابي
زضيوياـ ياكبيي ومًزٌ؛ زض ْبَط ذطیٍ پًـ ي فًٍَ پًـ اؾت گبٌ ذطیٍ ضا چاب ظزٌ
ي ميؾًظاوس ،گبٌ ظوبض ميثىسز ،زضزي ميوًقس ي ذمبض ي مؿات اؾات اماب زض ثابَه گابٌ
معقيض ي ضيبكبض ثًزٌعپيطان َطيقت ي گبٌ زلجبذتٍ ي ٖبقق كٍ زض ضاؾتبي ينبل زيؾات اظ
َمٍ تٗلقبت زويًي ي و ؿبوياـ ،اظ ذًز ميگصضز ي پبكجبظي پيكٍ ميكىس تب رابيي كاٍ
رلًٌاي اظ وًض ذسا گطزز.
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Abstract
The old image has a special position in Islamic mysticism. Mystical books
have more or less depicted and described the old image and have clearly
stated its importance and necessity, among which Sanai's "Hadigah", Attar's
"Mantegh Al-Tair", Movlavi's "Masnavi" and Hafez's Divan have a special
importance and role. By creating these works, these great men have made a
great contribution to understanding the mystical situation of the great poets
beyond their mystical teachings and personal experiences. Comparing the
appearance of the old in these four works will not be ineffective in
clarifying some aspects of the actions and behavior of the old and
understanding the texts correctly. Attar and Movlavi introduce the old
character to the reader with various interpretations such as Sheikh, Saqi and
Rand and by using the holy names of divine prophets such as Jesus (AS),
Khezer (AS), and the Holy Prophet (PBUH). This article seeks to explain
the appearance of elders in the Sufi thoughts of Attar and Movlavi.
Keywords: Mystical literature, Sufi poetry, Masnavi, Attar, Elders.

